Persbericht

Nieuw islamitisch TV-station gelanceerd
(Arabische wereld/Groningen – 24 augustus 2009) Aan het begin van de Ramadan is een nieuw
satelliet TV-station gelanceerd door Soennitische geestelijken, met het doel moslimextremisme te ontmoedigen en het gematigde gezicht van de islam te laten zien. Azhari TV,
dat zijn wortels vindt in de vermaarde en gezaghebbende Soennitische Al-Azhar universiteit,
ondervond al enige kritiek in de weken voorafgaand aan de lancering van het TV-station.
Koptische christenen in Egypte klaagden over religieuze voortrekkerij omdat hun niet wordt
toegestaan een eigen TV kanaal te hebben.
Volgens Arab Vision, een christelijk TV-productiebedrijf in de
Arabische wereld, is dit nieuwe kanaal weer een poging van
gematigde moslims om het tij te keren van ‘bekeringen’ van
Arabische moslims naar radicale groepen binnen de islam, naar
secularisatie, of naar het christelijke geloof.
“De strijd om de aandacht te vangen van de meer dan 300
miljoen potentiële Arabische televisiekijkers, en hun gedachten
en harten te beïnvloeden, wordt intensiever”, aldus Arab Visions
directeur. “Azhari TV is een niet te onderschatten toevoeging aan het platform van Arabische
satelliet TV, maar weerhoudt ons niet van ons doel om aansprekende programma’s te
produceren die het Evangelie van Jezus Christus in de Arabische wereld communiceren.”
Azhari TV belooft een 24-uurs ontspannend en educatief kanaal te zijn, met als doel het
“verdraaien van de islam in een gewelddadige intolerante religie” te bestrijden. Een van zijn
directeuren vertelde aan The Media Line nieuwsorganisatie dat het doel is om “de werkelijke
islam te onderwijzen, dat wars is van terrorisme”. Hij voegde daaraan toe: “We willen de
mensen vertellen dat er een islamitisch debat gaande is waarin geen plaats is voor
discriminatie op grond van ras, sexe of religie. Daarom is Azhari opgezet.”
De Egyptische overheid leek van plan te zijn het nieuwe kanaal te blokkeren al voordat het
gelanceerd werd, om te benadrukken dat zij ertegen is dat religieuze kanalen van welke
signatuur dan ook, in eigen land ontstaan. Analisten leggen dit publiek ingenomen standpunt

van de overheid uit als een poging om de aanspraak op religieuze voortrekkerij in de kiem te smoren,
speciaal onder de Koptische christenen die al hebben gezegd dat de lancering van Azhari ongelijkheid
creëert. Het is niet duidelijk hoe de impasse bij de overheid is doorbroken om het nieuwe TV-station
alsnog groen licht te geven.
De timing van de start van Azhari is niet verrassend. In de avonduren tijdens de Ramadan rijzen de
kijkcijfers de pan uit; het is het tijdstip waarop moslims na een lange dag van vasten zich met de hele
familie rond de TV scharen.
Volgens de website van Azhari gaat de zender een dagelijkse preek van de groot-moefti van de Al-Azhar
uitzenden, documentaires over de Al-Azhar, en praatprogramma’s en cartoons over de koran. Ongeveer
75% van de programma’s zal in het Arabisch zijn, de overige in het Engels en Frans. Andere talen zullen in
2010 worden toegevoegd.
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